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-----------------------------------------------------------------1. Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” zaprasza do współpracy
-----------------------------------------------------------------Informujemy, że Olsztyńskie Centrum Wolontariatu rozpoczęło już swoją działalność.
Fotorelacja z otwarcia Centrum Wolontariatu „Spinacz” w Olsztynie Olsztyn24 - Gazeta On-Line
OCW „Spinacz” oferuje:
• specjalistyczne szkolenia z zakresu wolontariatu dla koordynatorów pracy wolontariuszy oraz dla
wolontariuszy i osób zainteresowanych pracą w wolontariacie,
• pomoc w pozyskaniu wolontariuszy do pracy w placówce lub organizacji,
• pomoc we wprowadzaniu efektywnego, długofalowego programu wolontariatu w placówce lub organizacji,
• konsultacje projektów woluntarystycznych,
• fachowe doradztwo indywidualne z w/w zakresu.
Centrum działa w wyniku partnerstwa Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Miejskiego Zespołu
Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Prowadząc wolontariat zyskają Państwo m.in.:
- dodatkową pomoc w sprawnym funkcjonowaniu organizacji udzielaną przez przeszkolone przez Centrum,
przygotowane do wolontariatu osoby;
- skuteczną promocję własnych działań i tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji;
- ciekawe pomysły wolontariuszy na wzbogacenie oferty organizacji, czy placówki;
- większe szanse na pozyskanie funduszy ze środków unijnych.
Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” działa przy Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Adres:
10-241 Olsztyn, ul. T. Szewczenki 1
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
Kontakt:
tel. 721 843 558
e-mail: olsztynwolontariat@gmail.com

------------------------------------------------------------------

2. Szkolenia OCOP – „Podstawy pisania projektów”– Monika Falej
-----------------------------------------------------------------Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Podstawy pisania projektów”, które
przeprowadzi Monika Falej
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnego przygotowywania i realizacji projektów
kierowanych do samorządu, zdobędą wiedzę z zakresu planowania projektów, nabędą praktyczne umiejętności
opracowania dokumentacji projektowej, zrozumieją zasady budowania spójnych projektów, poznają zasady
ubiegania się o wsparcie Urzędu Miasta w Olsztynie zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i Zasadami Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi.
Rezultaty szkolenia:
- zdobycie ogólnej wiedzy na temat planowania projektów,
- nabycie umiejętności posługiwania się sprawdzonymi metodami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne
przygotowanie projektów,
- szkolenie wprowadza w problematykę finansowania zadań własnych samorządu.
Monika Falej – trenerka STOP, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych i we współpracy z samorządem.
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz
do mieszkańców miasta Olsztyn, szczególnie do osób, które nie posiadają doświadczenia ani umiejętności w
pisaniu projektów.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek, w przypadku zmiany miejsca
szkolenia na wyjazdowe, również nocleg i wyżywienie (dojazd na koszt własny).
Miejsce szkolenia: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
(możliwość zmiany miejsca szkolenia, )
Termin: 08-09.05.2009 g.9.00-16.00
Zgłoszenia: http://www.ocop.olsztyn.pl/?page=szkolenia_zapisy
Kalendarz OCOP: http://www.google.com/calendar/embed

-----------------------------------------------------------------3. Doradztwo finansowo-księgowe
-----------------------------------------------------------------Osoby zajmujące się w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do skorzystania z
bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
Tematy konsultacji:
podstawy księgowości
plan kont
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek od towarów i usług VAT
wynagrodzenia i ZUS
sprawozdawczość finansowa
Terminy:
prosimy o ustalenie z nami terminu konsultacji drogą elektroniczną ocop.olsztyn@gmail.com

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP

--------------------------------------------------------------------4. Profesjonalne doradztwo dla NGO
--------------------------------------------------------------------Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych:
w siedzibie OCOP ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
po umówieniu terminu ocop.olsztyn@gmail.com

--------------------------------------------------------------------5. Ośrodek Prawno - Mediacyjny – Bezpłatne porady prawne i mediacyjne
--------------------------------------------------------------------Miejsce: siedziba OCOP, ul Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
Terminy:
środy w godzinach 11.00-13.00,
piątki w godzinach 11.00-13.00

-----------------------------------------------------------------6. Program korekcyjno-edukacyjny dla kobiet
-----------------------------------------------------------------15.04.2009 rusza grupa wsparcia dla kobiet, które chcą nauczyć się:
- rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;
- nabycia nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w codziennym życiu i rodzinie;
- umiejętności partnerskiego układania stosunków w codziennym życiu i rodzinie, uczenie się korzystania z
pomocy i wsparcia innych;
- umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
- wychowania dzieci bez przemocy.
Spotkania grupowe: środy g. 17.00 – 20.00
Konsultacje indywidualne: środy g. 16.00 - 17.00
Miejsce: pomieszczenia świetlicy przy ul. Mochnackiego 37 w Olsztynie (rejon Śródmieścia, budynek
przedszkola, wejście od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
Kontakt i zapisy:
Tomasz Adaszyński tel. 089 527 97 99 (w godzinach 7.30 - 12.00)
Teresa Pokora-Wierzbicka tel. 512 558 360
Uwaga: ilość miejsc ograniczona

-----------------------------------------------------------------7. FRDL - Szkolenia w ramach Akademii Liderów Lokalnych
-----------------------------------------------------------------Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń w ramach Akademii Liderów
Lokalnych!
„Akademia Liderów Lokalnych” jest cyklem szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa skierowanych do

osób rozpoczynających pracę z projektami, chcących zawiązywać partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego z
powiatu mrągowskiego, działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn.
Celem tego działania jest kreowanie i wspieranie liderów społeczności lokalnych odpowiedzialnych za
animowanie swoich wspólnot i posiadających bezpośredni z nimi kontakt, poprzez rozwój ich wiedzy,
umiejętności i doświadczeń przydatnych w prowadzeniu działalności społecznej.
Wsparcie obejmuje trzy 2-dniowe bloki szkoleniowe w terminach:
27-28 kwietnia 2009 (Blok I: Analiza środowiska lokalnego – pierwszy krok w tworzeniu projektów. Lider w
środowisku lokalnym – sukces projektu partnerskiego w ramach POKL)
21-22 maja 2009 (Blok II: Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego - procedury związane z
tworzeniem i finansowaniem projektów z POKL. Tworzenie projektów – część I)
24-25 czerwca 2009 (Blok III: Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Tworzenie projektów – część II).
Więcej informacji na stronie www.olsztyn.roEFS.pl

-----------------------------------------------------------------8. Ogłoszenia OCOP - Spotkania Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów
-----------------------------------------------------------------Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów zaprasza członków i sympatyków na następujące
spotkania:
20.04.2009 g.15.00
1. Ludwik Zamenhof – w rocznicę śmierci (Ludoviko Zamenhof – okaze de mortdatreveno).
2. Kurs Esperanto.
27.04.2009 g.15.00
1. Esperanto w kosmosie (Esperanto en la kosmo) - Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska
2. Kurs Esperanto
Miejsce spotkań: OCOP ul. Tarasa Szewczenki 1
http://maps.google.pl/maps/siedziba OCOP
Więcej informacji: +048 (089) 542-99-72 E-mail: efrenszkowska@wp.pl
-----------------------------------------------------------------9. OCOP poleca - Mazury Cud Natury
-----------------------------------------------------------------New7Wonders to wpływowa, Szwajcarska fundacja, która niedawno zakończyła tworzenie nowej listy siedmiu
architektonicznych cudów świata. Idąc za ciosem, Fundacja chce teraz stworzyć listę 7 Cudów Natury.
Wielkie Jeziora Mazurskie wraz z Puszczą Białowieską mają szansę znaleźć się na tej liście. Wystarczy, że
wesprzemy je swoimi, internetowymi głosami.
Więcej na stronie MazuryCudNatury.pl.
(źródło: Blog o Pomaganiu)

====================================
Serwis Informacyjny OCOP i Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA
Redaguje:
Ewa Komaiszko-Goerick, ekg.fika.olsztyn@gmail.com
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły. Zapraszamy do współtworzenia programu i udziału w naszych
przedsięwzięciach.
Serwis WWW: http://www.ocop.olsztyn.pl
Tel: +48 503 68 05 00
Kalendarz OCOP: http://www.google.com/calendar/embed

Zgłoszenie do listy adresowej na stronie:
http://www.ocop.olsztyn.pl lub na adres ocop.olsztyn@gmail.com
Wiadomość ta została wysłana z bazy adresowej Klubu Dakini, Fundacji FIKA, OCOP oraz Olsztyńskiego Banku
Informacji o Organizacjach Pozarządowych.
Aby się wypisać, prześlij zwrotnego maila z adnotacją "odmawiam” na adres ocop.olsztyn@gmail.com
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